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1912-1916: Kloosterkerk en Duinoordkerk



De initiatiefnemer: dominee J.M. Jalink



1920: De Duinoordkerk



Interieur Duinoordkerk



1929: De preekstoel en het orgel van de 
Duinoordkerk



De preekstoel verhuist 
naar de Kloosterkerk

De knielbank volgt in 
1960



De eerste predikant: H.W. Creutzberg (1920-1940)



Uit de eerste 
algemene 

gemeenteavond, 
1922

(Bron: Het Vaderland, 16 februari 1922)



1925: het eerste 
jubileum



Het bestuur uit 1925



Waar stond de Duinoordkerk eigenlijk?
1930 2019



In beeld vanuit de lucht
1935 2019



Het jeugdwerk



1936: Eerste steen voor de Jeugdkapel



1937: Jeugdkapel



Met een 
eigen orde 
van dienst



1943
Atlantikwal Afbraak Duinoordkerk



Verhuizing naar de Kloosterkerk



Dominee J.A. Kwint (1941 – 1963)



Maart 1953: nieuwe klokken. 
De oude waren in de oorlog geroofd.



Interieur vóór de 
restauratie van het 
koor



Oktober 1955 –
november 1957: 
Restauratie van het 
koor en de crypt





Met het bekende 
resultaat



1957

Het koor - met de 
permanente
communiebank - biedt
mogelijkheden voor
liturgische
vernieuwingen



Money money money, 
never sunny



Gezocht!  In 1961                 En in 1988!



Kosterlijk vermaak



Eveneens 
uit 1961



Een bloeiende gemeente, 1963



Dominee G.F.W. Herngreen (1964-1968)



Dominee M.L.W. Schoch (1968-1976)



Dominee Maria de Groot (1973-1975)

„Ik heb jarenlang voor de VPRO-radio de dagopeningen gedaan. 

’s Morgens om vijf voor acht, vlak voor het nieuws luisterden 

daar 800.000 mensen naar. Daardoor was ik heel bekend 

geworden en trokken veel mensen naar mij toe, toen ik vicaris en 

later predikant in de Haagse Kloosterkerk werd.”

In 1975, na vijf jaar werken binnen de traditioneel kerkelijke 

structuur, stapte zij over naar de Ekklesia – de Haagse 

basisbeweging die zij samen met een andere hervormde 

theoloog en vier priesters had opgericht. Met haar afscheid van 

de Kloosterkerk verliet ze tevens het kerkelijk ambt.

„De oprichting van de Ekklesia vloeide voort uit mijn speciale 

opdracht om vanuit de Kloosterkerk meer en in breder verband 

naar de stad toe te werken. Het was politiek gezien een heel 

interessante en ook polariserende tijd, denk aan de apartheid in 

Zuid-Afrika, de coup in Chili, de oorlog in Vietnam. Ik legde 

contact met het IKV en Pax Christi en zette, in navolging van 

Dorothee Sölle in Keulen, een maandelijks politiek avondgebed 

op. Ik organiseerde een open huis in de kerk, eenmaal per 

maand na de zondagsdienst en, geïnspireerd door ds. Alje

Klamer van – toen nog – de Ikor, een jaarlijkse Kerst-in.”

Die activiteiten werden een geweldig succes, maar speelden 

zich steeds meer af in de marge van de Kloosterkerkgemeente. 

De verhoudingen werden allengs moeizamer, en, geeft ze toe, 

„ik was eigenlijk wel te links voor een groot deel van de 

bestaande gemeente, en voor de andere predikant. De kerk 

vond het moeilijk andere politieke opvattingen de ruimte te 

geven. Er waren mensen die mij wel en mensen die mij niet 

waardeerden. Het was of ’hosanna’, of ’kruisigt haar’. Daar heb 

ik zeker onder geleden.”



Dominee Gerrit Kalsbeek (1976-1982)



Dominee Carel ter Linden (1983-1999)



Dominee Pieter 
Lootsma
(2000-2008)



Dominee Margreet Klokke (2000-2018)



Dominee Rienk Lanooy (2009-heden)



Eeuwfeest – feest met de 
Eeuwige

Drie thema’s

• Beweging in de liturgie

• Jeugd en jongeren

• Open voor de stad



Werkwijze

Afwassers en Koffieschenkers, Bibliothecarissen en Koorzangers, 
Liturgen en Commissie van Ontvangst, Diakenen en Kosters, 
K€rkr€ntm€€st€rs en Kunstenaars, alle doeners en denkers: 

vanuit hun taak wordt invulling gegeven aan speciale activiteiten 
in het kader van het jubileum

Jubileumcommissie coördineert, initieert waar nodig, verzorgt 
publiciteit en marketing
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